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O.P.A.N.A.F. nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor  
art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi privind modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – 

MO 55/19.01.2022 
 

NOTA: Art. II din Legea 259/2021 prevede următoarele:  
“În perioada de aplicare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea 
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică 
rezultat din diferenţa dintre preţul mediu lunar de vânzare al energiei electrice şi preţul 
de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.  

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptaţi producătorii de energie electrică pe 
bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.  

(21) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către producătorii 
de energie electrică, cu excepţia producătorilor de energie prevăzuţi la alin. (2), lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest 
impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri 
bugetare distinct.  

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21), impozitul prevăzut la alin. (1), 
datorat pentru perioada 1 noiembrie- 31 decembrie 2021, se declară şi se plăteşte până 
la 25 ianuarie 2022.  

(3) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin 
O.P.A.N.A.F. în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.  
 În consecință, a fost aprobat prezentul ordin, cu principalele precizări: 

-Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică se 
calculează pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 si se declară la bugetul de 
stat de către producătorii de energie electrică, cu excepţia producătorilor de energie 
electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit, prin completarea 
şi depunerea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat".  
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Prin excepţie, impozitul datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021 
se declară până la 25 ianuarie 2022. 
 -Se modifica formularul 100, prin completarea Nomenclatorului obligaţiilor de 
plată la bugetul de stat" cu “Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de 
energie electrică, datorat potrivit Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»”. 
 
 


